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Samverkan och nätverksbyggande

Motivering
" Örnsköldsviks kommun satsar konsekvent på hela kommunens
utveckling. Honnörsorden är "bygd och stad i balans". Kommunen jobbar brett
för att underlätta inflyttning på landsbygden och är ett föredöme med sin
strategiska satsning på service. I sju små orter etableras servicepunkter i ett
fruktbart samarbete med de lokala grupperna och det nybildade
kommunbygderådet."

Onsdagen den 7 november
samlades trettiotalet representanter
från föreningslivet i Grundsunda i
Husum i ett nätverksmöte ordnat av
GFG, Grundsunda Framtids Grupp.

Vi är oerhört stolta och glada över utmärkelsen från Hela Sverige ska leva - Årets
kommun! I hård konkurrens utsågs Örnsköldsvik enhälligt till vinnare av detta fina
pris. En fin och välförtjänt utmärkelse där många är viktiga, det breda samarbetet,
att många drar åt samma håll är en framgångsfaktor. Visst kan vi alla sträcka på
oss?
Den första punkten som bearbetades
var:
Bygga stolthet, ett arbete som har
startas inom GFG om attityden till
Husum.
Nästa punkt var:
Mötesplatsen, kommunens arbete
med kombinerad lek- och möteplats
med profil som sybmoliserar orten.
Dialog förs med Örnsköldsviks
kommun om lekplatsen vid
Damparken.
Sitsta punkten för kvällen:
Arrangemang i framtiden, I Husum
och Grundsunda ligger fokus på
samverkan och nätverks-byggande.
Föreningslivet tillsammans med
företagen krokar arm med varandra.
Flera olika forum och aktiviteter finns
för att fördjupa kontakten mellan
parterna i bygden, som luncher,
afterwork och nätverksträffar.

Se även text om Årets kommun som är Örnsköldsviks kommun, och Årets
lokala utvecklingsgrupp som är Dalaskogs Tennisklubb och Byalag, på
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/3775/2/
(kommunen) respektive (gruppen) under webbadressen
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyheter/blog/1/3783/2/
Jollen - invigning av fjärrarbetsplaster
Kvällen den 21 november genomsyrades av glädje, samvaro och framtidstro när
fjärrarbetsplatserna på Jollen i Långviksmon invigdes. Inför nyfikna och
förhoppningsfulla kommuninnevånare från Björna, Långviksmon och Trehörningsjö
klippte kommunalrådet Glenn Nordlund banden som symbol för att de tre
arbetsplatserna nu var invigda. De möjliggör distansarbete för kommunens egna
medarbetare, som kan ge ökad livskvalitet, minskad miljöpåverkan och mer dialog
mellan bygd och stad.
Efter ett inspirerande tal av
Glenn förflyttades
arrangemanget till Millas
restaurang för vidare
information om projekt
som kommunen jobbar
med samt tillväxtavdelningens företagsinriktade arbete. Bygd och
Stad i balans, E-spinn
projektet (e-tjänster inom
glesbygd) och Hållbart
resande är några projket
som syftar till att stärka
landsbygdens utveckling.
Därefter hölls en
föreläsning under temat samarbete: "Jobbar vi ihop eller bara samtidigt" av Hasse
Carlsson från Kinna. Tänkvärda ord om hur viktigt samarbete är för utveckling!

Kommunbygderådet i
Örnsköldsvik, KBR
Kommunbygderådet är en ideell
förening, som startades 2010 av
eldsjälar runt om i Örnsköldsvik
kommun.
Deras ledord är:
- Befrämja landsbygdsutvecklingen i Örnsköldsvik
- Vara ett nätverk för lokala
utvecklingsgrupper
- Vara de lokala utvecklingsgruppernas gemensamma röst
i dialog med kommunen m fl.
Läs mera på:
www.kbr-ornskoldsvik.se

Hemsändningsbidrag
Har du minst 2 km till närmsta
livsmedelsbutik? Då har du möjlighet
att få beställa dina varor och få dem
hem till dörren, mot en ersättning av
30kr/sändning!
En fantastisk möjlighet, eller hur?
Kommunfullmäktige beslutade på
mötet 28 maj att höja ersättningen till
butikerna till max taket, dvs. från
110kr till 200kr per leverans.
Örnsköldsvik ligger i topp och vi
hoppas att fler butiker ska åta sig att
ge denna möjlighet till boende på
landsbygden.
Läs mer på:
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Kompletteringstrafiken
Där det inte finns busstrafik i turlistan
finns i många fall
kompletteringstrafik, som utförs med
taxi.

Flärke - invigning med pompa och ståt
Vad drog ca 150 personer till Flärke som ligger ca 1,5 mil från Gideå den 24
november? Jo, det var två invigningar i en!

Taxin beställs i förväg
telefonnummret finns i turlistan,
0660-24 04 00 senast 19.00 dagen
före, samt när du söker din resa via
Reseplanerare på www.dintur.se .
Priset är det samma som enkelbiljett
med buss.

Först invigdes kommunens sjunde Servicepunkt vid Flärke Lanthandel, kommunalrådet
Glenn Nordlund tog hjäp av alla barn som var där för att avtäcka skylten. En Servicepunkt
tillhandahåller livsmedel samt ofta hemkörning av matvaror. Servicepunkten erbjuder också
åtkomst till Internet samt turistinformation, en kaffehörna och ett antal aktiviteter per år.
Läs mer på:
Kort och gott ska den fungera som ett nav för orten.
www.dintur.se
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Örnsköldsvik jobbar för bygden.

Läs mer om Bygd och Stad i
balans på
www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Den officiella invigningen av macken förrättades av Roger Burland, ordförande för
samhällsbyggnadsnämden. Macken och affären är ömsesidigt beroende av
varandra och tillsammans är de viktiga för ortens attraktivitet, var något som många
ville framhålla denna dag.
Festligheterna fortsatte med grillfest på gårdsplanen, kaffe och servicepunktskakor i
butiken och inte att förglömma - ett gnistrande fyrverkeri! Då kändes det extra tryggt
att räddningstjänstens deltidsstyrka från Gideå var på plats för att infomerna om sin
verksamhet och gärna värva någon ny medarbetare.
Gafsele - inspirerande studieresa
Hjulet är redan uppfunnet - vi skapar inget nytt utan ser hur andra jobbar med
framgång!
Bygd och Stad i balans gjorde ett studiebesök i Gafsele, Åsele kommun. Byn har
112 invåandre, 30-talet företag, 10 föreningar och det talas 9 spåk plus teckenspråk
i byn! Hur har de jobbat för att skapa inflyttning och engagemang?
Vi såg ett flertal framgångsfaktorer, men en viktig grund som arbetet vilar på är den
lokala utvecklingsplanen. Där identifierade byborna sina styrkor som de bygger
vidare på, sedan har de varit konsekventa med att följa sin plan, bockat av punkt för
punkt och ständigt återkopplat.
En tydlig styrka/resurs de har i Gafsele är spår för draghundar - det har de byggt
vidare på, de har arrangerat ett VM och många SM. Detta är en viktig anledning till
inflyttning från Italien, Holland, Tyskland, Österrrike m fl.
En annan spännande idé var att föreningarna hade en gemensam vaktmästare intressant, eller hur?
Det var en intensiv, inspirerande och intressant dag, där vi tar med oss många goda
idéer till örnsköldsvik att arbeta vidare med. www.gafsele.se
e-lots -fiber till byn
Jobbet med att få fiber til Örnsköldsviks landsbygd går framåt och sedan förra
nyhetsbrevet har vi bland annat tragit fram en broschyr om hur man går till väga om
man vill ha fiber till byn. Broschyren går att ladda ner från kommunens hemsida.
http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/landsbygdsutveckling/espinn.4.
6323d32c13a051b29f43c2.html eller kontakta mig på nedanstående mail eller
telefon.
Ett första stormöte kommer att hållas kl. 19.00 den 6:e december på
missionskyrkan i Långviksmon. Mötet riktar sig i första hand till boende i BLT
området Björna, Långviksmon och Trehörningsjö men alla intresserade är
välkomna. Frågor som kommer att besvarars och diskuteras under kvällen är bland
annat - Varför behöver jag fiber? - Finns det andra aletrnativ? - Vad kostar det? Hur går jag till väga för att få fiber? Vill Ni att jag ska komma till ert område och
berätta mer är det bara att Ni hör av er till mig.
Klas Strandberg klas.elots@gmail.com

Bygd & Stad i balans är ett projekt som drivs av Örnsköldsvik kommun. Sammanhållande koordinator är
näringslivsutvecklare Lena Lindström, Tillväxtavdelningen. Projektet startade i augusti 2011 och fortsätter
till juni 2014. Projektets tillkomst är ett ursprungligt arbete från KBR (Kommunbygderådet).
Mera information om projektet finns på www.ornskoldsvik.se/landsbygd

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/311620961861/

2012-12-06

